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Parlamentul  României 

                                          
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

     

Nr. 4c-20/670/7 decembrie 2022 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 7 decembrie 2022 

 

 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările în data de 

7 decembrie 2022, la orele 9.30, în ședință având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1.Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (Pl-x nr.613/2022) 

2.Proiect de Lege privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte 

cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a 

instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 

nr.718/2022) 

3.Proiect de Lege pentru modificarea art.513 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 

privind Codul administrativ (PL-x nr.720/2022) 

4.Proiect de Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 (PL-x nr.722/2022) 

5.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.159/2022 pentru 

modificarea şi completarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011(PL-x nr.723/2022)   
 

La primul punct al ordinii de zi s-a dezbătut Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr.613/2022). Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia 

pentru învățământ care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

La al doilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind susţinerea procesului 

de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de 

accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (PL-x nr.718/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă 

și protecție socială și Comisia pentru sănătate și familie care sunt sesizate în fond. Membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

La al treilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea art.513 

alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x nr.720/2022). 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta 

urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

La al patrulea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru completarea Legii 

educaţiei naţionale 1/2011 (PL-x nr.722/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru sănătate și 

familie care este sesizată în fond. Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui 

aviz favorabil. 
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La al cincilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.159/2022 pentru modificarea şi completarea art.84 

din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011(PL-x nr.723/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru 

învățământ care este sesizată în fond. Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui 

aviz favorabil. 

 În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Șerban Gianina-

vicepreședinte, Holban Georgeta-Carmen-vicepreşedinte, Enachi Raisa-secretar, Sandu Viorica-

secretar, Coarnă Dumitru, Dancă Ionel, Grosaru Andi-Gabriel, Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel și 

Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au absentat: Calista Mara-Daniela-vicepreşedinte, Cambera Oana-

Alexandra, Csep Eva-Andrea, Ilișanu Claudiu-Augustin și Rizea Cristina Camelia. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,   

 

Dan TANASĂ 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier  parlamentar 


